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Inleiding 
  
 

VERBINDEN 
Het thema van de vorige twee jaren was “Ont-moeting”. Een belangrijk thema, want daar begint veel mee in het 
leven. Met een open blik valt er veel te ontmoeten en veel te leren. Want geen mens en geen enkele situatie is het 
zelfde.  
We ontmoetten een gevangenisdirecteur, een Orthodoxe priester, een filmproducer, de gepensioneerde predikant 
van de Koninklijke familie, de medegelovigen in de oecumenische diensten, elkaar in de kerk en op de wandeling 
en in de tuin van de pastorie en bij de concerten. Activiteiten voor de eigen gemeenschap, maar ook bedoeld om 
belangstellenden te trekken. Het streepje verwijst naar: ‘er moet niets’. We ontmoeten elkaar in vrijheid.  
Een ont-moeting roept daarnaast de vraag op: ‘is het een vluchtige ontmoeting?’  
Met wie willen we in verbinding blijven? Dat is dus logischerwijs het thema voor 2019/20: “VERBINDEN”. Het is 
een werkwoord in de tegenwoordige tijd. We zijn al verbonden met de eigen kerk, met elkaar, met onze 
geschiedenis.  
Maar waar moeten we ons verder mee verbinden? Het is ook een belangrijke thema in de maatschappij. Dichtbij 
betekent dat: “dorpskerk”. We zoeken direct verbinding met de mensen, de cultuur en de natuur om ons heen. In 
allerlei activiteiten. Toch is er ook altijd meer, want het dorp staat in de wereld en de wereld is vlakbij, zeker ook in 
Ter Apel. Met wie gaan we ons verbinden? En hoe? Eerst een zoektocht en dan conclusies. 
 
De Programma Commissie. 
(Dit programma wordt u ook digitaal toegestuurd, zodat u het naar vrienden, bekenden en mogelijke 
belangstellenden kunt sturen, onder het motto: “ Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!”) 

 

   Rondje van de kerk 
Elke eerste maandag van de maand van 09.30 tot 11.00 uur, bent u van harte welkom in de Wilpskamp voor een 
kopje koffie, gezelligheid, gesprekken en onderling contact.    
 

Gespreksgroepen  
- Gespreksgroep ‘Geloof in je leven’.  

Hoe verhouden bijbelverhalen zich tot het verhaal van jouw leven? 
Vier bijeenkomsten op maandagmiddag 7, 14, 21 en 28 oktober 2019, van half 4 tot 5 uur in de Consistorie van 

de kerk. 
 
- Gesprekskring ‘Harari’ 

Na twee seizoenen het boek ‘Liberaal Christendom’ te hebben besproken, gaat de gesprekskring zich dit 
seizoen buigen over het boek ’21 lessen voor de 21e eeuw’, van de Israëlische schrijver Yuval Noah Harari. 
Het boek gaat over de meest uiteenlopende onderwerpen die in onze tijd en voor de toekomst van belang zijn. 
Als u mee wilt doen kunt u zich melden bij Pieter de Graeff. We komen gewoonlijk samen op de 3e 
maandagavond van de maand, maar wanneer en waar we precies beginnen wordt vermeld in het kerkblad van 
oktober.  
 

- Gespreksgroep ‘De Trooster’ 
In 2020 starten we op de maandagmiddagen 9, 16, 23 en 30 maart met een gespreksgroep over de roman van 
Esther Gerritsen ‘de Trooster’, eveneens van half 4 tot 5 in de Consistorie van de kerk. Dit als voorbereiding op 
de Goede Week en Pasen.  

 
Muziek tijdens de lekendienst 
Op zondag 6 oktober is er een leken-muziekdienst. Een muzikale kerkdienst met bijdragen van gemeenteleden en 
anderen. Gespeeld door sommigen en samen met iedereen gezongen liederen uit allerlei bronnen. De bedoeling is 
om onverwachte klanken met betekenis te vinden. Wie wil deelnemen kan zich nog opgeven bij Herke Tichelaar 

via ds.matthybijleveld@xs4all.nl. Aanvang 10.00 uur en de toegang is gratis.  
 
Najaarslezing in november, in De Wilpskamp 
De datum is nog niet bekend, maar de Programmacommissie is in gesprek met een motiverende spreker voor de 
najaarslezing, die traditiegetrouw in november plaatsvindt. Entree € 5,00 inclusief een kop koffie/thee. 
 

Gedachtenisdienst op 24 november 
Op de laatste zondag vóór de Adventstijd noemen wij de namen van hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn 
en steken we kaarsen voor hen aan als teken van blijvende verbondenheid. Zondag 24 november, 10.00 uur. 
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2020 
Jaarlijkse schoonmaak van de kerk op 27 januari en 3 februari  
Op twee maandagen – 26 januari en 3 februari - maken we met zijn allen de kerk schoon. Alles lekker soppen en 
boenen. Vele handen maken licht werk. Aanmelden bij Hink Smedes, tel. 582631 
 

Gemeenteavond op 11 februari 
Op dinsdag 11 februari staat de gemeenteavond gepland. Voor de pauze vertelt de kerkenraad over de gang van 
zaken in het afgelopen jaar en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Over het programma na de pauze 
maakt de kerkenraad nog een keuze. Zie de aankondiging in Kerkklanken tegen die tijd. De bijeenkomst is in de 
Wilpskamp, aanvang 20.00 uur. 
 

Lekendienst op 16 februari  
Een lekendienst is een dienst voorbereid en uitgevoerd door een steeds wisselende groep gemeenteleden. 

 

Filmavond op 17 maart  
Dinsdag 17 maart houden we een filmavond in de Wilpskamp. De film heet “Green Book”. In 1962 wordt de Italo-
Amerikaanse portier Tony Lip in dienst genomen als de chauffeur en lijfwacht van de beroemde Afrikaans-
Amerikaanse pianist Don Shirley. Samen reizen ze op concerttournee door de Zuidelijke Verenigde Staten, waar 
ze meermaals geconfronteerd worden met racisme en hun tegengestelde persoonlijkheden.  
De film start om 20.00 uur en de toegang bedraagt € 5,00, inclusief koffie/thee.  
 

 Kloosterkerklezing 
De inhoud van de Kloosterkerklezing in het voorjaar is nog volop in bewerking. De Programmacommissie zal u   
vroegtijdig informeren over de datum en de inhoud ervan.  
 

Verrassingsreisje op 2 mei 
Op zaterdag 2 mei staat het Kloosterkerk-reisje gepland. De exacte bestemming is nog een verrassing.  
Mooie plekken genoeg in het noorden van Groningen! In elk geval hopen we bloeiende koolzaadvelden te zien en 
elk jaar staat er een bezienswaardig kerkgebouw op de route.  
Zaterdag 2 mei 2019, vertrek rond 9.00 uur bij de Wilpskamp. Info en opgave: Hink Smedes, tel. 582631 
 

Reünie Kloosterkerk 
Op zondag 10 mei (Moederdag) houden we een reünie voor mensen die de zondagschool en/of catechisatie 
hebben gevolgd in de Kloosterkerk. De organisatie is in handen van Lies Wolf en Roelinda Bos. 

 

Grunneger dainst op 17 mei 
Voor alle liefhebbers van de Grunneger Toal is er op 17 mei een dienst in het Grunnegs. Voorganger is ook dit jaar 
ds. Hommes. Aanvang 10.00 uur. 

 

Wandeling op 17 mei, na de dienst 
We ontmoeten elkaar in de Grunneger Dainst en gaan na afloop de verbinding aan tijdens de wandeling door de 
bossen van Ter Apel. Voelen we ons verbonden met de natuur, met de vogels die we horen fluiten en met de 
ander? Zit onze Groninger taal nog verbinding in de weg? Er is zoveel om ons mee te verbinden, maar zien we het 
ook? De wandeling voor 2020 staat gepland op zondag 17 mei na de dienst en de voorganger deze zondag, ds. 
Hommes, zal ongetwijfeld een mooie aansluiting vinden tussen de dienst en de wandeling erna. De intekenlijst zal 
tegen die tijd op de tafel achter in de kerk liggen, in verband met de lunch is aanmelding gewenst! 
 

 Maaltijd in de pastorie 
 Na afloop van de dienst op zondag 21 juni houden we een Amerikaanse lunch in de pastorietuin.  
 

 Kringloopmarkt op 22 september 
Op zaterdag 22 september vanaf 10.00 uur houden we – onder voorbehoud! – weer een Kringloopmarkt. Lekkere 

hapjes, leuke hebbedingetjes, tweedehands kleding en andere bruikbare spullen: van alles en nog wat wordt er 
verkocht ten bate van de Kloosterkerk. Mocht u van plan zijn uw zolder, schuur of kasten op te ruimen, denk dan 

aan de Kloosterkerk. In overleg kunnen de goederen bij u worden opgehaald. 

 Hink Smedes, tel. 582631 
Jan v/d Kaap tel 584709 

 De gezelligheid is gratis! 

 
 



 

 

oktober 
zo  6/10 10.00 uur Muziek-dienst met medewerking van diverse gemeenteleden en gastspelers 

ma  7/10 15.30 uur Start gespreksgroep ‘Geloof in je leven’ in de Kloosterkerk 
zo  13/10 10.00 uur Gezamenlijke Werelddiaconaatdienst in de Kloosterkerk 

 

november 
zo 10/11    10.00 uur Oecumenische dienst in de Willibrordkerk 

  20.00 uur Najaarslezing, toegang € 5,00 
zo 24/11 10.00 uur Gedachtenisdienst 

 

december 
di 24/12 19.00 uur Kinderkerstfeest in de Kloosterkerk 

di 24/12 21.30 uur Kerstnachtdienst in de Regenboog 
wo 25/12 10.00 uur Kerstmorgendienst 

di 31/12 19.00 uur Oudejaarsdienst 
 

januari 2020 
zo  5/1 10.00 uur Nieuwjaarsdienst 
ma    27/1  9.00 uur Schoonmaken kerk  

 

februari 
zo   2/2   9.30 uur Gezamenlijke Werelddiaconaatsdienst in de Regenboog 

ma  3/2   9.00 uur Schoonmaken kerk 2e ronde  
di 11/2 20.00 uur  Gemeenteavond 

zo 16/2 10.00 uur Lekendienst  

   
maart 
Ma  9/3 15.30 uur Start gespreksgroep ‘de Trooster’ in de Kloosterkerk 
di 17/3 20.00 uur  Filmavond in de Wilpskamp, toegang € 5,00 

 

april 
zo  5/4  9.30 uur Palmpasen, KKS-dienst in de Regenboog, ds. Joh. Bakker 

zo   5/4 18.30 uur Oecumenische maaltijd 
do  9/4 19.30 uur Witte donderdag, Ds. Matthy Bijleveld 

vr 10/4 19.30 uur Goede Vrijdag, gemeenteleden 
za  11/4 21.30 uur Paaswake, Ds. Anna Hoekstra  

zo  12/4 10.00 uur Pasen, Ds. Matthy Bijleveld 

  

mei 
za   2/5   9.00 uur Reis met verrassingen, vertrek vanaf de Wilpskamp 
zo 10/5  Reünie Zondagsschool/Cathechisatie 

zo  17/5 10.00 uur Grunneger Dainst, Ds. Hommes 

zo  17/5 11.30 uur Wandeling en lunch, aansluitend aan de dienst 
zo 31/5 10.00 uur Pinksterbloemendienst 

 

juni  
zo   7/6 10.00 uur Ds. Hetty Boot 

zo 21/6 12.00 uur Amerikaanse lunch in de pastorietuin 
zo 28/6 10.00 uur Ds. Floris Kruyne 

 

juli 
 

augustus 
zo   9/8 10.00 uur Ds. Sara Dondorp 

 

september 2020 
zo   6/9 10.00 uur Middeleeuws Ter Apel 

za 12/9 10.00 uur Kringloopmarkt in en om de Wilpskamp, van 10.00 tot 14.00 uur 
zo 13/9  10.00 uur Startzondag, Ds. Sara Dondorp  


